Punt 1: Opening
De ALV wordt dor onze Voorzitter Stefan Pollmanns om 20.00 uur geopend. Er wordt allereerst een
minuut stilte gehouden voor de overledenen van afgelopen jaar.
Punt 2: Mededelingen
Stefan geeft aan dat er in de bekerloting fouten zitten. Er is contact opgenomen met de programmeur en
alle fouten moeten nu verholpen zijn.
Punt 3 : Notulen ALV 2015
Er worden geen bijzonderheden gemeld en deze worden dan ook goedgekeurd door de leden, dank aan
onze Secretaris Rob Peelen.
Punt 4: Jaarverslag Penningmeester 2016/2017
Er komen wat vragen binnen , zoals wat verstaan wordt onder VDO actie voor leden, Jac legt uit dat dit
een actie is voor leden/verenigingen om dartborden aan te schaffen bij DAS Roggel.
Bestuurs reiskosten zijn erg hoog, binnen deze kosten vallen alle declaraties van bestuur voor allerhande
taken , zoals keuring van de banen, reiskosten , vergaderingen etc.
Kantoorfonds houd in alle benodigdheden zoals cartridges ,papier, internetkosten etc.
Mochten leden verder inzicht willen hebben of specifiek in willen gaan op gemaakte kosten van het
bestuur ,dan kan dit ten aller tijden dmv een afspraak te maken met onze penningmeester.
Punt 5: Verslag kascontrole commissie
De kascontrole heeft dit jaar wederom niet plaats gevonden. Onze penningmeester heeft van de huidige
kascontrole commissie helaas niets vernomen. Erg spijtig. Als reactie hierop stelt het bestuur voor om 2
nieuwe leden te vinden die dit komend jaar , wel , komen inlossen. De 2 personen die zich hiervoor

hebben aangemeld zijn : Peter Verstappen ( dc de Boesjer ) en Geert Phillipsen ( dc de Umme ). Dank aan
deze 2 vrijwilligers.
Punt 6: Begroting seizoen 2015/2016
Er zijn geen bijzonderheden voor wat betreft de begroting 2017/2018, deze worden dan ook
goedgekeurd door de leden. Dank aan onze Penningmeester.
Punt 7: Verslag tuchtcommissie
Het bestuur heeft niets vernomen van onze tuchtcommissie en gaat er vanuit dat er zich dit jaar geen
noemenswaardige zaken hebben voorgedaan.

Punt 8: Jeugdzaken
De VDO staat nog steeds open voor eventuele activiteiten voor de jeugd te organiseren, echter blijkt
dit moeilijker dan verwacht en dit blijkt ook niet van de grond te komen. Vanuit dc Stammi lijkt dit
volgend jaar toch een vervolg te krijgen. Het bestuur stelt voor om hier een vergoeding voor te
willen geven. Er zal contact opgenomen worden tussen dc Stammi en het bestuur.
Punt 9 : Nederlands Darts Bond
Aan ons bestuur is gevraagd of wij als VDO interesse hebben in het organiseren van een groot NDB
toernooi. Ook hier heeft het bestuur onderling groen licht gegeven en we gaan daarom ook onze
interessen kenbaar maken aan de NDB. De afgelopen weken/maanden zijn er een aantal locaties
bekeken , echter bleken deze allemaal te klein voor een dergelijk groot evenement. Mochten er zich
de komende maanden nieuwe locaties bij komen dan zal het bestuur deze gaan bekijken om dan in
het volgend seizoen eventueel een NDB toernooi te gaan houden , echter is de vraag of dit een
winstgevende onderneming zal kunnen worden aangezien de kosten enorm hoog zijn.
Een ander punt wat nog steeds op de NDB agenda staat is het wel of niet toelaten van Duitse
verenigingen binnen onze competitie. Dit blijkt meer een verzekerings technisch punt te zijn.
Vervolg over een besluit volgt. Het bestuur van de VDO blijft dit punt aankaarten bij de NDB.
Punt 10: Competitie seizoen 2016/2017
Vanaf aankomend seizoen zullen alle taken welke de competitie aangaan behandeld worden door
onze nieuwe competitieleider Danny Massop. Momenteel hebben zich 70 verenigingen aangemeld
en 1230 leden. Dit zal in de komende weken nog iets oplopen waardoor we vrijwel gelijk zitten aan
het aantal van vorig jaar. Gelukkig kent de VDO niet zo’n groot verloop.
Er komt een vraag van Hai Bos op het gerucht dat de ere divisie de singels best of 7 gaat gooien. Het
bestuur is aan het kijken wat de animo hiervoor is en zal de komende weken dan ook een poll online
zetten. Echter zal het aankomend seizoen nog gewoon best of 5 gegooid gaan worden.

Er komt nog een vraag binnen omtrent de dispensatie regel. De dispensatie regel geldt voor een
ieder en zal ook voor een ieder apart bekeken worden door het bestuur. Voor zover bekend is dat
voor aankomend seizoen maar 1 persoon.
Punt 11: Verkiezing Bestuur
Onze Voorzitter geeft aan dat het bestuur momenteel voltallig is en dat er zich het afgelopen jaar
enkele verschuivingen geweest zijn. Vanaf komend seizoen zal dan ook weer de 3 jaar regel van
kracht zijn.
Punt 12: Rondvraag
Er is vanuit de zaal een vraag binnen gekomen van Peter Verstappen van dc Boesjer over voor af
ingevulde formulieren. Dit is gewoon toegestaan en is de verantwoordelijkheid van de teamcaptain
om deze formulieren te controleren. De volgorde met het juiste lidnummer kan bij vooraf ingevulde
formulieren nog eens verschillen. Het ene team stelt de namen op alfabetische volgorde , de andere
op volgorde van nummers. Dit alles is de verantwoordelijkheid van de TC en is niet te verhalen bij
het bestuur.
2e vraag die binnen komt is van Geert Phillipsen over de hantering van ons boete systeem, of het
boete plichtig stellen van het niet ophalen van de bekers niet anders kan.
Antwoord van het bestuur hierop is een duidelijk NEE. De afgelopen jaren heeft de VDO al van alles
geprobeerd zonder het desgewenste resultaat te krijgen. Wij als bestuur hebben onze
verantwoordelijkheden en het enige wat wij van onze leden verwachte is om deze die ene keer in
het jaar ook te nemen. Hetzelfde geldt voor het bijwonen van de ALV. Het is ronduit triest te
noemen dat er ook dit jaar weer 4 verenigingen niet de moeite hebben genomen om de ALV bij te
wonen. Het bestuur vind dit niet respect vol naar het bestuur en haar overige leden.
Data staan ruimschoots op tijd op de site dus een excuus voor het niet aanwezig zijn is er niet.
Punt 13: sluiting
Stefan wenst een ieder een mooi en spannend darts seizoen en sluit de vergadering om 21.00 uur.
Vervolgens wordt er overgegaan tot het uitreiken van de pasjes door Danny Massop en Rob Peelen.
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